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Kommunstyrelsen                          
 
 
Dnr Kst 2017/168 

Reviderad inriktning för fortsatt detaljplaneläggning av Stäketfläcken 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att undanta kommunens fastigheter ur pågående 
detaljplaneläggning. 
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att teckna plankostnadsavtal med 
berörda parter utifrån ny omfattning. 
3. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att teckna intentionsavtal med 
berörda parter utifrån ny omfattning. 
4. Bygg- och miljöförvaltningen ges i uppdrag att teckna nya arrendeavtal med 
Stäkets motorbåtsklubb och Stäkets sport- och fiskevårdsförening utifrån befintliga 
förhållandens samt genom aktiv markförvaltning och reinvesteringar stärka 
allmänhetens tillgång till området.  
 
 
Ärendet i korthet 

Detaljplaneläggning pågår för kommunala och privatägda fastigheter i Stäketfläcken. 
Kommunstyrelsen återrapporterade i ärendet i december 2019 med beslut att driva 
projektet vidare samt att teckna plankostnads- och intentionsavtal med 
fastighetsägarna i området. I återrapporteringen lyftes de höga risker som finns i 
projektet för kommunen. Sedan december 2019 är det ekonomiska läget allt mer 
osäkert och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de kommunala fastigheterna 
lyfts ur detaljplanen och planläggning sker för de privatägda fastigheterna samt 
direkt anslutande kommunal mark. För de kommunala fastigheterna kan utveckling 
ske genom aktiv markförvaltning samt genom investeringar inom bygg- och 
miljöförvaltningens ansvar. Samtidigt kan planprocessen fokuseras på utveckling av 
de privata fastigheterna och detaljplanen är inte beroende av de rättigheter och avtal 
som finns inom de kommunala fastigheterna.  
 
Handlingar 
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelseförvaltningen gavs 31 januari 2017 i uppdrag att detaljplanelägga 
två områden inom Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg. Uppdraget att 
detaljplanelägga för de kommunala fastigheterna kom ur mål och budget 2 november 
2015 och för de privatägda fastigheterna kom uppdraget ur en ansökan om 
planläggning. Planuppdragen har därefter hanterats som en detaljplan.  
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Kommundirektören fick i uppdrag 4 mars 2019 att göra en fördjupad översyn av 
detaljplaneuppdraget för Stäketfläcken och återrapportera till kommunstyrelsen. 
Återrapportering av uppdraget skedde 9 december 2019 § 229 med beslut om att 
driva projektet vidare samt att teckna plankostnadsavtal och intentionsavtal med 
fastighetsägarna i området.  

I området har Trafikverket ett pågående arbete med att byta ut bron över 
Almarestäket genom en lagakraftvunnen vägplan. Det innebär att Enköpingsvägens 
läge kommer att flyttas.  

Analys 
I återrapporteringen i december 2019 redogjordes för projektets förutsättningar, 
ekonomi, risker och osäkerheter. Projektet bär sig nätt och jämt ekonomiskt och är 
förknippat med stora risker och osäkerheter bland annat gällande arkeologi, 
markföroreningar, hyresgästers besittningsskydd och markstabilitet. 
 
Sedan återrapporteringen i december 2019 har kommunstyrelseförvaltningen arbetat 
vidare för att teckna plankostnadsavtal och intentionsavtal med fastighetsägarna i 
området, ett arbete som fortsatt pågår.  
 
Sedan december 2019 har Trafikverkets tidplan för utbyte av bron över Almarestäket 
förtydligats. Trafikverkets arbeten planeras enligt nuvarande tidplan att pågår till 
2024. Det har blivit tydligt att Trafikverkets arbeten har stor påverkan på när i tid 
utförande av arbeten på kommunens mark kan ske. 
 
Sedan december 2019 då beslut togs att arbeta vidare med samrådsförslaget är det 
ekonomiska läget i samhället allt mer oförutsägbart ut beroende på den pågående 
pandemin.  
 
Överväganden 
Kommunens exploateringsredovisning präglas 
av stora kostnader och osäkerhet kring när 
markintäkter infaller under de närmaste åren. 
Utifrån det osäkra ekonomiska läget samt de 
stora ekonomiska risker som finns i projektet 
föreslås att de kommunala fastigheterna lyfts 
ur detaljplanen, rödmarkerade i bilden. 
Fortsatt föreslås detaljplanen endast omfatta 
de privata fastigheterna, grönmarkerade i 
bilden. Viss anslutande kommunal mark 
behöver planläggas för att skapa säkra 
anslutningar till kvartersmark samt den 
kommunala mark som påverkas av 
Enköpingsvägens flytt. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser att de 
kommunala fastigheterna kan utvecklas 
genom en aktiv markförvaltning. 
Arrendeavtalen behöver, oavsett planläggning eller inte, anpassas till dagens 
nyttjande vilket  
 

Bild 1  
Rödmarkerade områden undantas ur  
detaljplanen, grönmarkerade planläggs. 
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ingår i bygg- och miljöförvaltningens ansvar. Medel finns avsatta inom bygg- och 
miljöförvaltningen för området och kan användas inom bygg- och 
miljöförvaltningens ansvar utan att en detaljplan tas fram.  
 
Genom att vänta med att planlägga de kommunala fastigheterna kan den del som 
berör de privata fastighetsägarna handläggas snabbare och är utan beroende av att de 
rättigheter som finns på kommunal mark behöver lösas.  
 
Bygg- och miljöavdelningen har sedan tidigare 6 miljoner kronor avsatt i budget för 
utbyggnad av strandpromenad och föreslås genomföra utbyggnaden fristående från 
planarbetet.  
 
Näringslivsbolaget och kultur,- demokrati- och fritidsförvaltningen arbetar med att 
utveckla målpunkter längs Mälarstranden, redovisade i rapport till Naturvårdsverket 
under hösten 2019 (Kdn 2019/39). Den dag det finns ett konkret förslag för området 
kan detaljplaneläggning aktualiseras och genomföras som en separat detaljplan och 
finansieras av eventuell samarbetspart.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslaget innebär att en del av strandpromenaden inte detaljplaneläggs och barns 
tillgång till området minskas jämfört med om området planlagts. Kommunstyrelse-
förvaltningen anser dock att genom en aktiv markförvaltning och hantering av de 
avtal och rättigheter som finns i Stäketfläcken kan allmänhetens och barns tillgång 
till området ändå säkras. 
 
Företagskonsekvensanalys 
Förslaget innebär att andra former för att säkra de besöksmässiga värden som finns i 
området får användas. Detta kan lösas genom en översyn och revidering av de 
arrendeavtal som finns i området. Möjlighet finns att planlägga området i ett senare 
skede och med ett mer riktat fokus mot en kultur- och fritidsnod och med aktiva 
intressenter som en förutsättning.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Projektet har upparbetat ca 5,5 miljoner kronor för framtagande av detaljplanen. En 
del av de upparbetade kostnaderna som berör de privata fastigheterna ingår i den 
kostnad som fastighetsägarna ska bekosta genom plankostnadsavtal. För den del som 
berör de kommunala fastigheterna görs en direktavskrivning på året. 
Finansieringsbeslut finns om 3,4 miljoner kronor från ett tidigare beslut i 
kommunstyrelsen 30 januari 2017. 
 
För den fortsatta detaljplanen ska plankostnadsavtal tecknas med fastighetsägarna. 
För kostnader i samband med genomförandet tecknas exploateringsavtal i samband 
med detaljplanens beslut om antagande i kommunstyrelsen. Då den reviderade 
detaljplanens utformning inte omfattar kommunal mark står kommunen inte för 
någon del av exploateringskostnaderna utan de bekostas av fastighetsägarna i 
området. Principerna för detta tecknas i intentionsavtal med fastighetsägarna innan 
fortsatt planläggning sker.  
 
Kommunens ekonomiska risker i detaljplanen minskar samtidigt som möjligheten till 
planläggning av Stäketfläcken kan ske vid ett senare tillfälle.  
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Slutsatser 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de kommunala fastigheterna lyfts ur 
detaljplanen och att fortsatt planläggning sker av de privatägda fastigheterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att teckna plankostnads- och 
intentionsavtal med fastighetsägarna utifrån de nya förutsättningarna. Bygg- och 
miljöförvaltningen får i uppdrag att hantera de arrenden och hyreskontrakt som finns 
på de kommunala fastigheterna.  
 
 
 
Johan Bergman 
Tillförordnad kommundirektör  Emelie Grind  

Samhällsbyggnadsdirektör 
 

Beslutet ska skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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